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Asfotex on vastupidav  
täitesegu jäävaks paigalduseks

Nakkumise parandamiseks  
eemalda esmalt august lahtine 
praht, jää või seisev vesi.

Kalla segu otse kotist eelnevalt 
puhastatud auku.

Tasanda pind labida või rehaga 
ühtlaseks nii, et segu jääks ülejää-
nud teepinnast veidi kõrgemaks.

Suru tasandatud segu plaat- 
vibraatori või käsitambiga kokku 
või tihenda autorattaga üle sõites.

www.asfotex.ee

ASFOTEX on kõrgekvaliteediline külmalt paigaldatav  
asfaldisegu. ASFOTEX koosneb valitud täitesegust ja bituumeni  
kombinatsioonist. ASFOTEX`ga on võimalik kiiresti, ilmastiku-
tingimustest sõltumata, parandada teekatte löökaugud ja  
suuremad praod. Sobib kasutamiseks sõiduteede, parklate,  
kõnniteede, teede, kaldteede jne. nii betoon- kui asfaltkatte  
koht-remondiks. ASFOTEX`i võib kasutada aastaringselt nii 
märja kui kuiva teekatte korral.
 
ASFOTEX on vastupidav täitesegu jäävaks paigalduseks - 
jääb ära ilmastikutingimustest lähtuvalt traditsiooniline  
ajutise freesasfaldi või emulsiooni baasil külmasfaldi ja 
hilisema kuumasfaldi kahekordne paigaldus.
 
ASFOTEX on külmpaigaldatav valmissegu - paigaldamine on 
kiire ning väikse tööjõu- ja lisakuludega. Peale ASFOTEX`i 
paigaldamist võib tee kohe liiklusele avada. Jääb temperatuurini 
−26 °C painduvaks ja nidusaks ning säilitab oma adhesiivsed 
omadused isegi märgades tingimustes. 
 
Ettevalmistus 
Remonditav pind eenevalt kõvakarvalise harja või luuaga 
puhtaks pühkida. Eemaldada lahtine praht, mustus, jää või sei-
sev vesi. See aitab kaasa paremale nakkele ja sideme tekkele. 
 
Kasutamine
ASFALT 
Ei vaja eelnevat kuumutamist ega segamist. ASFOTEX valmis-
segu paigaldada otse löökauku või prakku. Kui kahjustus on eriti 
sügav, nt 15 cm, siis paigaldada segu 5 cm kihtidena, tihendades 
järjest iga kihti. Remonditavasse kohta paigaldada piisavalt 
materjali, et paranduskoht ulatuks veidi üle teepinna.  
Pärast augu täitmist suruda parandusmaterjal labida või plaat-
vibraatoriga kokku. Piirkonna võib otsekohe liiklusele avada. 

BETOON 
Kasutada nagu asfaldi korral. Pärast kahjustatud koha täitmist  
tuleb paranduskoht tihendada ja piserdada üle portlandtse-

mendiga. Tsement on mõeldud betooni ja paranduskoha värvi 
ühtlustamiseks. Paigaldada piisavalt kogu pinna katmiseks. 
Tihendada paranduskohta labida või plaatvibraatoriga.  
Pühkida portlandtsemendi ülejääk ära. Avada liiklusele. 
 
Kulunorm 
Kulunorm sõltub löökaugu, prao, sisselõike jne sügavusest  
ja laiusest. Reeglina saab 20 kg ASFOTEX kotiga täita 0,33 m2 
suuruse, 5 cm sügavuse augupinna. 
 
Värvus 
Must 
 
Kuivamisaeg 
Kohe peale materjali tihendamist.  
Järelkivinemine ca 1 nädal. 
 
Puhastamine 
Pärast kasutamist kõik tööriistad kohe puhastada lahustipõhiste 
puhastusvahenditega, nagu värvivedeldi või lakibensiin. 
 
Ladustamine 
Kasutusvaheajal hoida kotid tihedalt suletuna, et vältida pikema 
säilitamise korral segu kivistumist. Hulgiladustatuna hoida kuni 
üks aasta. 
 
Pakend 
ASFOTEX on saadaval 20 kg kottides. 
 
Ettevaatust! 
Süttiv: hoida eemal kuumusest, sädemetest ja lahtisest tulest. 
Kasutada ainult nõuetekohase ventilatsiooni korral.  
Vältida kauakestvat või korduvat kontakti nahaga.  
Vältida aurude sissehingamist. Allaneelamise korral ei tohi esile 
kutsuda oksendamist ja pöörduda kohe arsti poole.  
Täiendav info materjali ohutuskaardil.


